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doarpskrante fan tsjerkwert e.o.

't Skieppesturtsje is de doarpskrante fan
Tsjerkwert en omkriten. Dizze krante
wordt hûs oan bûs besoarge troeh de
redaksje of oare frijwilligen. De krante
kin bestean troch frijwillige bydragen fan
de lêzers,
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Bydragen kinoe oermakke wurde mei
fennelding fan
"bydrage 't Skieppesturtsje" en it jier
dêr't it betrekking op hat.

Stinsilwurk:
Henk van der Zee

1.

Foarwurd.
Der rieden ladeweinen êf en oan yn Tsjerkwert.
Kuile? Wol nee, rommel oanfiere foar de grutte
rommelmerk op 11 maaie foar it stypjen fan
11
It WaltahÛs".
In gelok by in ûngelok dat der amper in sprut gers
stiet, oars hie der wol stalfuorre wurde moatten mei
dy weinen.
Lekkerrrr rommelje, it hûs heal leech foar ..••.
in oar syn rommel.
Elts gelokkich fansels en "Stichting It WaltahÛs"
hopelik moai wat riker. In wolkom inysjatyf fan
Doarpsbelang.
"Boubedriuw Van Zuiden en Doarpsgenoaten" binne noch
altyd tige warber, dei oan dei wurdt der op'e tosken
biten, want it is in kwestje fan trochsetten!
De einstreep komt hieltyd mear yn't sicht, mar it
haldt wat yn! ! !
Tidens de aaisikersperioade wie der suver wat stagnaasje yn'e hou, want der binne nochal hiel wat betûfte aaisikers yn us doarp en it bloed krûpt wêr't
it net gean kin.
Jaap van Lingen wie de gelokkige finer fan it earste
Tsjerkwerter aaike dit jier.
Hoe bryk alles ferrûn is kinne jimme utgebreid lêze
yn "Bylans de Trekfeart".
It stikje fan Freark Schakel komt ut 'e alde doaze
g~tkear. Feroaring is der troch de tiid altyd al west.
Lês mar hoe 't it der jierren tebek by stie mei de
Tsjerkwerter nearingdwaanden.
Wol nijsgjirrich foar de nije Tsjerkwerters, liket my.
Noch mear feroaring. We hearden dat Jehannes en Cily
Huitema ynkoarten nei de Jouwer ferhuzje sille en
dat Gurbe en Feikje Brandsma harreg yntrek nimme
sille yn Huylckenstein yn Boalsert.
Daan Stigthans is begjin april ferfearn nei Penjum.
We wtnskje h~rrP.n ~llP~P~~~P in ~~PnP on qG~~ ~!!~ ~~It Skieppesturtsje haldt jimme dêr om utens wol op 'e
hichte fan it wol en wee yn Tsjerkwert.
In bytsje Tsjerkwerter bliuwe je altyd, is't net sa?
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Ek sil der wol wer n1Je minsken foar yn 't plak komme. Der binne al hiel wat boukavels op it nije
bestimmingsplan yn opsje teminsten.
It it krekt as yn,dizze siswize:
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Eltse ynwenner hat syn ynbring sa troch de tiid.
Dêr kin it doarpslibbeb net bûten. ·
Minsken, wy hoopje dat jim dit krantsje mei nocht
Lê z e sille èn ••...•..... foar de boeren hoopje wy
dat it lij wetter reine sil!
Kopy en snypsnaren fóár moandei 26 augustus.
Rixt.

Veiliger kruisi(lg weg Tjerkwerd
.

.

TIERKWERD - Het kruispunt bij T.ierkwerd in de prpvinciale weg
Bolsward-Koudum wordt veiliger. Er. komt een snelheidsbeperking
voor auto's en een aparte oversteekplaats voor fietsers. De afgelopen
vijf jaar zijn bij onplukkcaa-.op en bij het kruispunt zeker negen
sew"Qnden en een dode a,allm.
1
Aü'á>·s mogen ter boo,il Jl;ft"het ~punt en de vlakbij Iiggeodè j
-~I over het Van Panhuystánaal. die de situatie extra onovemchteUJk maakt. straks nog maar 70 ~ilometcr per u.,- rijden. Het ia1aa1en /
wordt onmogelijk gemaa kt door de aanJcg van een midclèdcrm. De
aanpassing van het kruispunt kost de provincie/ 22S.OOO. De inM>ners van Tjerkwerd hebben erom gevraagd.

3.

It like us wolris aardich werom te sjen.
De doarpsomropper nimt jimme mei werom yn
Wol nijsgjirrich foar nij-Tsjerkwerters.
Wat er was en

. . • • • . . . •

'e tiid ....

verdween.

Van de plaatselijke middenstand van de afgelopen
ruim 50 jaar zoals ik mij nog meen te herinneren.
Die, het. zij door overlijden, gebrek aan opvolger of
naar elders vertrokken, of om reden dat de kosten
vaak bleven stijgen en de baten op het zelfde niveau
bleven met gevolg dat de zaak maar ging sluiten.

En over deze lieden gaat deze bijdrage. In de hoop
dat mijn denkraam niet te veel beslagen is.
Vanaf de brug de Waltaweg op en wandel maar mee~
huis:fam. Marten Brandsma
fam. L. Stelginga - Manufacturen en zuivelhandel.
huis:mevr. Wijngaarden
B. Volbeda - Aardappel- Groenten- en Fruithandel.
huis:gezusters Bakker
Damsma Bakkerij.
huis:fam. G. Dijkstra
fam. de Jong - Schoenmakerij. later Waltaweg 33.
huis:mevr. Gietema ·
SJ. Z_w.a~gstra - Kruidenier -Fourage
huis:mevr. )jijngaar,.den
M .... Boers-ma - . Sl-ageri j •· La ter door de fam. B.
Bak~~:r- nóg e-n ·aantal jaren v o o r t g e z e t ,
-è

huis:fam. Buma
E.-Reids~a -Kr~idenierswaren; fourage en klompen.
huis:fam. No.t a-.-.
F. Jo~fit~ma - Pé~roleum- en Br•ndstofhandel
Broodventer •
• ,,

·'!'.
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huis:fam. Witteveen
Café de Vlijt - Wagenmakerij - Carrosseriebouw Busonderneming Wed. Zwaagstra en Zn.
huis:fam. G. Ho~stra
R. Bakker - Slagerij - Veehouderij,- Mel~ha~del
als laatste S. Postma allee~ ~lageriJ~
K~d~ ep Singel.

Vervolgens gaan wij naar de ierksiraai,

.

'

Waltahuis: Voorheen Café- :stalling en.Biljart annex
K r u i d è n i er s w i n k e 1 . Pa a.r d ent en t o o n s t e 11 i n g
St. Velds ~Sj. Zwaagstra +. D. Rusticus.
•.

huis:

'
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fam. de Boer, Kerkstraat
fam. Draaie~ en l~ter .Bonnem~_Rijwiel -Reparatie
Speelgoed en_ huishoudelijke .artikelen.
Daarna Kikstra - Kruidi~ierswinkel.

huis:fani. Galama
De Jong's Bakkerij - gesloten wegens vertrek
naar Bolsward.
huis:fam. F. Schakel
Voorheen Kruidenierswînkel -L. Reinsma - J. Sietsma. Vanaf 1946 F. Schakel's AardappelenGroente- en Fruithandel. In de jaren '60 eveneens gesloten.
huis:fam W. Bakker
Walstra -Aardappelen- Groente- en Fruithandel.
Daar waar ~u het huis van Roelof de _Jon~ staat stond
jaren geleden het huis van fam. S. Sietsma - Petroleumhandel en Broodventer.
huis:fam. Huisman
Schildersbedrijf - de Beer~ Bouwsma en Kaspersma
- v.d. Meulen-de Rijke.
huis:mevr. B. Kuipers
R. Koster - Vracht en Veevoer - Brandstofhandel.

5.

Vervolgens op de Singel woonde toen nog de koopman
Tj. Wijngaarden,die verkocht Huishoudelijke artikelen
Potten en Pannen en handel in Lompen en Metalen.
Dan waren hier nog een aant~l mensen ~ie voor de
plaatselijke bakkers g i.n g err venten.' Twee turfschippers
waren er A. de Vries en Horjus. R. Bakker die ik al
genoemd heb was de melkventer· die •·s mo r-gen e door het
dorp ging en mijn vader d e'e d in de a v onü ur-en de ronde.

Dat was dan melk van eigen boerderij en werd los verkocht. Ik zie ze nog gaan de broodventer die iedere
dag h~t zij op de fiets of met een kar de klanten
moest bedienen. Onvoorstelbaar wat die mensen gedaan
hebben. Die mensen deden Le d e r-" op' zijn or haar manier
plichtgetrouw en nederig hun best· om h~t de klant
maar naar de zin te maken. In die tijd was de klant
net als vandaag koning maar ..•.... helaas hun plichten die daarbij hoorden werden voorai in die tijd
nogal eens jamm~rlijk vergeten~ Door weer én wind
begaven zij zi.ch dagelijks op pad o~ een schamel
inkomen te verwerven.
De jongeren onder ons zal dit alles mind~r aanspreken,wat wel begrijpelijk is. Maar het· zij zo!
Allen weer de hart~lijke groèten van
de Dorpsomroeper.

1

Bericht van "lt Pjuttehonk"

1

De peuterspeelzaal draait op dit moment goed.
Er zijn 9·peuters o~ dinsdagochtend en 10 op de
vrijdagochtend.
Thecla, onze stagiaire,helpt nog steeds een gedeelte
van de dinsdagochtend.
Er heeft een wisseli~g in het bestuur plaatsgevonden. Margriet Breidenbach en Hiltje Postma zijn
gestopt. Ymkje Bakker is nu onze voorzitste~ geworden
en Annie Bakker is secretaresse gebleven.
De nieuwe leden zijn: Wietskè Nieboer en Mi~ke v.d.
Kamp. V.an harte welkom!

,.

·.'·

Margriet en Hiltje bedankt voor het vele werk wat
jullie hebben verricht.
De collecte van Jantje Beton heeft f. 310,05 op-

gebracht; de helft daarvan gaat naar «rt Pjuttehonk«.
Alle colleetanten heel hartelijk bedankt en natuurlijk ook alle mensen die hebben gegeven.
Nieuwe peuters zijn natuurlijk van harte welkom.
U kunt uw kind ppgeven vanaf 2 jaar bij Karin Harkema.
tel. 579333.
vr. gr.

1
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Karin.

1

Opbrengst collectes

OPBRENGST COLLECTE REUMAFONDS
De actie voor het Nationaal Reumafonds in het kader
van de landelijke inzameling in de week van 18 t/m
23 maart jl. heeft in Tjerkwerd/Dedgum een bedrag
opgebracht van f. 487,06
vorig jaar f. 391,20
Het geld wordt o.m. besteed aan wetenschappelijk
onderzoek, individuele hulp aan reumapatienten,
aangepaste vakanties, subsidie aan reumapatiëntenorganisaties en verenigingen.
Het bestuur r~cht zijn welgemeende dank tot leden
van het plaatselijk comité, tot de collectanten en
tot ieder die door een financiële ondersteuning
tot het welslagen van de c9i~ecte heeft bijgedcagen.
Mocht u door omstandigheden de collectant g~mist
hebben, dan kunt u alsnog ~w bijdrage storten op
postgiro 324 of banknummer 70' 70 70 848 t n v ,
Het Nationaal Reumafonds te 's Gravenhage.
v

Anneke de Boer.

i

NIEUWSTV
FRIESLAf'JD
"Dorpse verhalen .•.. " zo luidt de naam van de wekelijkse programmarubriek op NieuwsTV. Een uitgelezen
kans om uw do~p en uw dorpsgenoten eens op een
bijzondere manier onder de aandacht te brengen van
vele duizenden kijkers.

"Dorpse verhalen .•.• "
Een televisie-rubriek die door uw vereniging en door
uw dorpsgenoten wordt gemaakt. Iedere week publiceer•t
NieuwsTV een van de ingezonden verhalen en zendt deze
-met naam en toenaam van de auteur- uit.
Uiteraard dient de inhoud van het verhaal betrekking
te hebben op uw dorp.
"Dorpse verhalen .... "
Een rubriek die mede mogelijk wordt gemaakt dankzij
de bijdrage;van sponsoren waarvoor NieuwsTV -uiteraard- zorgdraagt.
"Dorpse verhalen ... "
Om in aanmerking te komen voor publicatie dienen de
verhalen van u en/of uw dorpsgenoten op papier
gezet (maximaal 600 tekens, inclusief spaties) en
opgestuurd te worden naar:
NieuwsTV Friesland
t.a.v. redactie
Postbus ~§3
8600 AL Sheek
De naam, het adres, de dorpsnaam en het telefoonnummer van de schrijver dienen vermeld te worden
onder het dorpse~verhaal. Iedere week selecteert
de redactie van NieuwsTV ,,n ver~aal en plaatst dit\
op NieuwsTV. Het aantal inzendingen van uw dorp is
onbeperkt.

Wilt u meer weten over onze rubriekt"Dorpse verhalen .. •
aan Kunt u te aLLen tiJae KontaKt opnemen me~ on~~
centrale redactie te Leeuwarden, telefoon

058 - 2 120

646

Stichtin Doar shûs "lt Waltahûs"
Geachte dorpsgenoten,
In vergelijking met het vorige stukje van februari
j.l. zijn er al weer heel veel dingen veranderd in
ons dorpshuis.
De stucadoors zijn geweest; de vrijwillige "tegelzetters" zijn ook in aktie gekomen en hebben de
keuken en de wc 's betegeld.
Aan de vloeren wordt nog gewerkt; de wc's boven
zijn het eerst aan de beurt.
Misschien bent u op Koninginnedag ook 's avonds in
de bovenzaal geweest voor een hapje en een drankje,
dan heeft u kunnen zien dat het plafond nog niet
aanwezig was. Hier wordt nu ook druk aan gewerkt.
De reacties op de verbouwing waren deze avond erg
positief.
Buiten is het frame voor de luifel geplaatst zodat
we nu ook de muur in de grote zaal verder kunnen
afwerk-en.
Het schilderwerk en het installatiewerk gaan intussen onverminderd door.
Stichting "It WaltahQs."

9·

Byläns de Trekfeart
troch Gerben Wijoja

Earste ljipaai makke reis oer burokratyske hindennsbaan
Jaap van Lingen fûn it earste aai fan Tsjerkwert
dat it earste fan Wûnseradiel wie, ._.._
~ mar dat dy status net krigen bat
_/_··-~ troch ûnsoarchfuldigens fan
-~__,..
de gemeente!
lt wie ditjier wer raak mei negatyf nijs oer de ljipaaisikerij. Der waarden earste
ljipaaien fûn mar dy waarden net erkend of domwei negearre: Guon
fûgelfreonen waarden op 'e bon slingere troch de A.LD. of kamen op in oare
wize foar de winige doar. Boppedat wiene de aaien tin siedde trocb de kjeld dy 't
mar net fan wiken witte woe. Dochs lieten de fûgelwackters har net ut it Jjild
slaan. lt ljipaai-firus hie wer taslein en luts de .flildmannen ·nei de greide, waar
ofgjin waar. Jen fan harren wie Jaap van Lingen dy 't tusken de ferhûsdrokten
troch dochs noch tiid fûn om ta te jaan oan de jierlikse, inerlik drang om dat
earste aai te finen. Al trije keur wie it him slagge. en fyn it earste fan Tsjerkwert
e.o. sadat syn namme likefolle kearen yn 'e wikselbeker gravearre is. Mar der
wie noch ien better: Jan Blanksma i.~ al fjouwer kear mei eare ferneamd
warden. Jaap gyng de kompetysje oan om dat benei te kommen. En it slagge ek
noch. Hjirûnder syn ferhaal dat er us die doe 't er noc:.h mar krekt in peur dagen
oan 'e Waltawei wenne.
"It lan mei de peal"
lt aaisikersjargon wurdt net allinne oerladen mei typyske beneamingen fan
fügelobservaasjes, mar foar in leek binne de topografyske lännarnm en allikefolle
bedutsen mei in wale fan heimsinnigens. Sa sykje de mannen bygelyks yn 'e klaver,
op of achter de bult of seis yn it län mei de peal! Neffens Jaap nammen dy't by
ynwijden gjin nijere taljochting nedich ha.
Y n it län mei de peal waard dit jier it earste aai troch Jaap filn.

"Ik wie op tiisdei 26 maart op Jonkershuzen by Sytse Gietema yn 'I /an. Dal is
eigendom Jan Jelte Speersl.a en eartiids wie il fan Knilles Bn1i11sma. Dat wie in
alderwetse hoer dy 't alliten in bult fûgels yn ·1 län hie. Dêr wurdt ek wol gauris il
earste aaijû11. Ik bin altiten betiid yn 't Jan, mar ik sykje net echt om il earste aai.
lt is by lis thus wol wat in sykte hear. Myn broer hat seis de lillefoan mei il /an yn
sadat iJ wurk gewoan trochgean kin. In moderne aaisiker dus, mar d.al is myn styl
nel sa."
10

Der wie fakànsje opnommen foar it ferhûzjen, of wie it dochs foar it aaisykjen?
Under it op en del riden tusken Boalsert en Tsjerkwert koe er ûndertusken moai de
fûgels yn 'e gaten hälde. Mar dan kin Betty har der net bûten hälde: "Och man, dat
,..,,,,.•. ;,1.... , .. ; .. 1;'-'--··--··r--··'",.
üus IK nae,
····--··
·-·-·· #··- .... . . . . . "' ..._,~..,.1w.w, ,., '·, -~" .......· :,.,J ->'J·v._,;,, u,';.: '.l'ï1111~flJÎ~u11e11.
rr
mar dat gong him fansels wer te hurd. Koe er de fii~els net bestudearje. No. it is

-

~.
_,

in firus hear, dat aaisykjen. Moarns sein oere 'is er ek al bûtendoar. Dan hal er
noch fakánsje ek. As ik mar net hoech te sykjen, dan is it my wol goed. "
Om 10.55 oere wie it yn it län mei de peal raak. Jaap bringt ûs it byld fan doe foar
eagen:
"Ik seach in ljipke dêr moai plat, stikem weifleanen, in meter hoppe il län. De
áld-hi] stie der wat by mei de sturt op 'e grûn. Hy strûnde hieltyd om my hinne.
Op 'e twadde eker hie ik it. Der rûnen al meardere aaisikers op, want wy seachen
wol dat dy /jip al aardichfier wie. Ik wie wol bliid hear dat ik il aai hie. Boppedat
hie ik wol yn ·e gaten dat ik by de earsten wie. lt gong al troch my hinne om il oan
te melden, mar dan koe ik net fjirder sykje. Bliksem, tocht ik, it moat dochs mar
wêze. Earst belle ik nei Boalsert, mar dy seinen dat ik Wûnseradiel hawwe moast.
No wie dêr il earste aai Jan Fryslän alfûn dat dêr skeepten se my of mei il praat
dat de boargemaster il net oannimme soe. No tocht ik, dat komt wol sa goed ût,

want dan kin ik no moai trochsykje. "
~t.
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twadde aai fûn wie dat as earste fan. 'e gemeente oan boargemaster Piersma
oanbean wie. Betty wie pûr, Jaap bleau der kalm ûnder. Sa'n drokte ek. Mar earlik
wie it fansels net, want hy hie it earder fûn en in pear oeren letter hie Klaas
Boersma, ek fan 'e Waltawei, ek al ien filn dat ek troch de gemeente öfdien waard
mei praat fan neat, noch wol troch äld-boargemaster Abma dy't troch Klaas
Boersma persoanlik skille wie yn 'e ferûnderstelling dat dy noch de earste boarger
wie. It tillefoanboek joech dat oan en in nijkommer as Klaas farde dêr blyn op
fansels. It wûndere wie dat Abma him sa't it skynt ek noch moai yn 'e rol fan
boargemaster hold! It aai dat as earste fan Wûnseradiel oerhandige waard die
bliken it fjirde te wêzen! En dat troch ambtlike blunders dêr't goedmienende
fûgelfreonen, natoerleafhawwers, de dupe fan wurden binne. Jaap krige noch al in
brief ut Wytmarsum wei. Betty laket: "Ik wol dat yn 't hus/ce hingje, tegearre mei
oare oantinkens oan dit aai. Dan begjint it hjir al wer wat op in museumke te
lykjen krekt as by Daan. "
"Door misverstanden op het gemeentehuis is uw opgave voor het eerste ei van
Wûnseradid niet correct behanddd" neffens boargemaster Piersma by it
aanbieden fan ferûntskuldigingen foar de gong fan saken mei it finen fan it earste
ljipaai. It sil Jaap fierder woarst wêze, want beskieden as er is, hat er eins mar in
hekel oan al dy publisiteitsdrokte. Hy is gewoan leaver yn't län. Doe't er dy
woansdeis yn 'e klaver oan't sykjen wie, hearde er flarden fan in bel. ''Dat bin ik
rest", gong it troch him hinne. Doarpsomropper Schakel broch it nijs troch de
buorren.
Rest ûs noch te sizzen dat Joop :Nota it aai mei de nedige saakkundigens lottere hat
en yn oarder befûn hat. As alles neffens de rigels gongen wie, dan hie Jaap dus it
earste fan Wûnseradiel hän en yn dat gefal hie Klaas Boersma earste fan Tsjerkwert
west. Wy woene as redaksje net like sneu optrede as de gemeente. Yn dit
bysûndere gefal ha wy Klaas in wol hiel unike oarkonde oanbean as finer fan it
twadde aai fan Tsjerkwert, dat eins it earste wêze moatten bie. Om koart te
kriemen: it wie dit jier in aaisikerij mei burokratyske hindernissen dêr't wy ûs as
redaksje fan 't Skieppesturtsje wat fan distansearje woene.
Gqben Wïïwa
NATIONAAL EPILEPSIE FONDS _DE MACHT VAN HET KLEINE

Collecte voor de epilepsiebestrijding
Van 3 tot en •et 8 juni 1996 zal in ons land de jaarlijkse
nationale collecte voor de epilepsiebestrijding worden gehouden.
l1...

1 r Ho~l>~isten gevraagd voor hobbybeurs Ferwoude )

Op vrijdagavond 7 juni a.s. organiseert de Activiteiten Commissie van Ferwoude i.s.m. met Wieler Vereniging Snit~ voor de
2de keer het Open Fries Kampioenschap Wielrennen vooi Amateurs.
Op zaterdag 8 juni van 10.00 tot 17.00 uur organiseren wij een
"hobby-beurs" van en voor "hobtiyisten" uit onze eigen gemeente.
Zijn er in uw dorp mensen die bijvoorbeeld houtsnijwerk maken,
figuurzagen, schilderen, speelgoed maken, borduurwerken maken
etc. etc. dan willen wij hun in de gelegenheid stellen om dat
aan anderen te laten zien cq te verkopen.
Dit. alles zal plaats vinden op het sportveld. Indien het
re~enachtig weer is hebben een tent tot onze beschikking.
Dus, hebt u eigengemaakt spul te koop of hebt u spul wat u
alleen wilt laten zien, kom dan naar Ferwoude.
0~ enig inzicht te krijgen op hoeveel standhouders we kunnen

rekenen zou het prettig zijn dat u bovenstaand bericht zo
spoedig mogelijk onder uw inwoners wilt bekendmaken, zodat zij
de gelegenheid hebben zich voor 15 mei op te geven bij de
een van onderstaande personen (bij hen is ook nadere informatie te verkrijgen).
Wij hopen op een goede opkomst en uiteraard veel publiek.
Hel vriendelijke groet,
Aktiviteitencommisiie Ferwoude
bestaande uit:
Magda van Kalsbeek (0515) 54 18 10
Durk Feenstra
(0515) 54 32 62
Doede Terluin
(9515) 54 28 76

P.S.

1: van de standhouders verwachten w1J een eenmalige
bijdrage van f 15i-- (huur standjes).

P.S. 2: 8 juni treedt
op.

·~ avonds de popgroep EXPOO uit Bolsward

13~

De Friese Elfstedentochten ziJn voor Friezen, Nederlanders en ook veel buitenlanders een begrip.
Vooral het schaatsen en fietsen genieten een grote
populariteit. Maar ook de wandelelfstedentocht mag
zich verheugen in een steeds groeiende belangstelling.
Dit is mede te danken aan het invoeren van het brevet.
Het brevet is een prachtige oorkonde, die men kan behalen, als er geschaats, gefietst en gewandeld is.
Vele van deze brevetjagers, zoals ze ohder de wandelaars worden genoemd, zijn na één keer meegelopen te
hebben verkocht en willen als ze een kaa~t kunnen
krijgen
weer meelopen.
Vorig jaar werd de wandeltocht_voor de 50ste keer
georganiseerd. Voor ondergetekende was het de 5de
keer dat hij meewandelde.
Dat jaar werd de tocht gelopen van 23 mei ·t/m 27 mei.
In de maand mei is de natuur op zijn mooist!
Het jonge frisse groen, de bloeiende planten en bomen
geven dan aan het landschap een bijzondere bekoring.
Op onze wandeltocht zien we hiervan vele variaties:
de groene en bloeiende weiden met het vee, de weidevogels, de Gaasterlandse bossen in voorjaarspronk, de
Friese meren, de dijken langs het IJsselmeer, met
prachtige wijde vergezichten over l~nd en water, de
akker- en bouwgronden. Waar we het dichtst bij langs
wandelen zijn de bermen met hun prachtige wilde beplanting. Ware kikkerconcerten vergezellen ons op
onze wandelroutes.
De eerste wandeldag.
0~ dinsdagochtend 23 mei, na het ontbijt tussen 5.30
en 6.00 uur in Café-Restaurant Prins (Fries~andhal)
starten we om 6.00 uur. (De overige dagen starten we
om 7 uur.)

Via een landelijke route lopen we naar Boksum, Weidum,
Oosterbierum naar Bozum, waar we in Café "De Boazumer
Mjitte" melk of karnemelk krijgen aangeboden.

· ~·

~

We gaan nu naar Scharnegoutum, vervolgens langs~
Zwette .. Zo komen we dan in Sneek. In ~otel Hanenburg
staat de koffie al op ons te wachten, maar eerst halen
we een stempel op het stadhuis. We verlaten àe Waterpoortstad en lopen door een prachtig natuurgebied
langs het water van De Geeuw naar IJlst. Bij de
houtzaagmolen "De Rat", komen we IJlst binnen.·
In het "MienskipshGs" van IJls~ krtjg~n ~e o~s··1µ~chpakkeh. Na de rust halen we h~t tweede st~mpel op het
gemeentehuis. Daar vand~an lo~en we n~~r Nijezijl,
waar de rondvaartboten liggen te·wachten voor een
vaartochtje naar Woudsend.
·
·
·
Vanuit Woudsend wandelen we r~chting Balk. Nu·r.esten
ons nog een kilometer of vier en we naderen ons einddoel voor deze dag, namelijk het kleinste stadje van
Friesland, Sloten. Sloten is een charmant en karakteristiek oud vestingstadje met wallen, waterpoorten en
één gracht geflankeerd door lindebomen.
In het stadje valt veel oud stedeschoon te bewonderen.
Op het gemeentehuis halen we ons derde s~~mpeli aankomst 14.45 uur.
·. ·
In Sloten krijgen we de warme maaltijden opgediend in
de restaurants "De Zeven Wouden" en "De Mallemok".
In Sloten wordt er ieder jaar voor de wandelaars het
tippelaarsconcert georganiseerd. Net als voorgaande
jaren werd dit uitgevoerd door Streekharmonie "Concordia" Balk. Leuk is het te vermelden dat onze dorpsgenoot Harold Heeringa hierin zijn partijtje meeblaast
en dat Concordia onder leiding staat van z~jn vader
Gerrit Heeringa. De kerk was tot aan de laatste plaats
bezet en we genoten dan ook van een buitengewoon prachtig concert.
We overnachten op schepen. In het ruim van het schip
staan zo'n 30 à 35 stapelbedden, er kunnen dus 65 à
70 man slapen. Het slapen in de schepen is eers~ even
wennen maar na een wandeling van 45 km zijn de meesten
wel vermoeid.

" -

-

~··- - ~ ....

••

..........

~.....

..J
"-À

.....

_

~o ..

Deze begint met een stevige wandeling dwars door mooi
Gaasterland naar Stavoren, de eens beroemde "Koningsstad" nu de drukste invalspoort van Friesland voor
pleziervaarders. In het voormalige stadhuis van Stavoren halen we ons vierde stempel. In het hotel "De
Vrouwe van Stavoren" staan de lunchpakketten al weer
klaar. Door de Noordermeer via Molkwerum wandelen we
naar Hindelopen: Dit voormalige zeevaarder~- vi~sersstadje met z'n typische houten bruggetjes, grachtjes
en eigen architectuur is vooral bekend door ~ijn
stedeschoon, eigen klederdracht en eigen 4ialect.
Dwars door Hindelopen wandelen we.naar iemee~schapscentrum ~De Foeke". Niet alleen voor een kopje thee,
maar ook wordt onze kaart hier voorzien van een stadsstempel. Na een korte wandeling bereiken we ons eind~
doel van deze dag Workum, aankomst 13.40 uur.
Het was vandaag warmer dan gisteren eri de laatste kilometers waren dan ook best wel zwaar,het glaa~~e bier
op het terras van "Zeezicht" smaakte dan ook dubbel zo
lekker.
De aankomst in Workum betekent v6or d~ wandelaars het
zesde stempel.
De bezienswaardigheden van Workum zijn gea~ncentreerd
.rond het centrale plein, de Merk, het stadhuis, de
schilderachtige Waag en de indrukwekkende St. Gertrudiskerk met vrijstaande kantige toren.
In de kerk staan o.a. negen beschilderde·. ~ildebaren.
Ook werden we in de gelegenheid gesteld om het Jopie
Huismanmuseum te bezichtigen.
In gemeenschapshuis "De Klameare" werd de maaltijd
genuttigd.'s Avonds werden we in dezelfde ,;Klameare"
verrast op een feestavond, waarin o.a. o~tredens van
Anneke Douma en een koor.
Wordt vervolgd.
Joop Nota.
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Boargerlike stên
2 april berne

10 maaie

troad

SANDER soan fan
Anne Hans en Jitske

de

Boer

HARMEN POSTHUMUS en
MIEKE HARTSTRA

35 jier troud
9 maaie 35 jier troud
13 maaie 25 jier troud
9 maaie
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en·TINE MIEDEMA
SYBREN
en AKKE GIETEHA
HEIN
en HINKE BRANDSMA
MARTEN

Allegearre ti ge lokwinske!

VERENIGING VOOR DORPSBELANGEN TJERKWERD E.O.

Zaterdag 11 mei werd er door de vereniging voor
Dorpsbelangen een rommelmarkt georganiseerd.
Onvoorstelbaar hoeveel spul er werd binnen gebracht
er was geen nee te koop.
Om 11.00 uur gingen de deuren open, honderden mensen
draafden naar binnen om als eerste iets van hun gading
te kopen.
Onder ~et genot van eèn hapje en een drankje kon men
met het draaiend rad meespelen.
De opbrengst van de rommelmarkt was maar liefst
+ f. 7500,-- •
Dit succes werd mede mogelijk gemaakt door: mensen
die spullen beschikbaar stelden voor de verkoop,
sponsors voor de advertenties, veel hulp van verenigingen plus vrijwilligers en de fam. Haarsma niet te
vergeten die de loods beschikbaar stelde.
Allemaal heel hartelijk dank voor de medewerking.
De opbrengst van de rommelmarkt gaat naar:
"Stichting It WaltahGs" die het geld zal besteden
voor de inrichting van It WaltahGs.
i I t:: 1, i, e ::n, u u r v a n a e v e ren J. g 1. n g v o o r u or p s belang Tjerkwerd e.o.
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Aggie

Sportief Koninginnefeest
voor jong en oud in Tjerkwerd
TJERKWERD. Zoals gewoonlijk der Werf, Alex Draaisma, Ydei
ging op Koninginnedag Freerk
Schakel. Jan Witteveen.
Schakel met zijn bel door · het
Na de finales volgde de estafette
dorp zodat iedereen op tijd achvoor de jeugd t/m 16 jaar en voor
ter de muziek aan kon lopen.
ouderen vanaf 16 jaar. Vooral bij
De kinderen hadden een ballon
d~ jeugd_ was de opkomst erg.
eri de muziekvereniging Eensqegoed. Het was best wel een
zindheid speelde mooie marsen.
zwaar porcours. De echte doorNa de koffie gingen de kinderen · zetters en volhouders brachten
al snel los met de spelletjes.
het tot een snel einde. De deelVoor de jongste groepen was het
nemers moesten o.a. blik of zaksoms wel wat moeilijk. Zo moeslopen, wel met z'n tweeën in één
ten ze o.a. pijlen vangen, biljarzak , kruiwagen rijden, met 2 be- .
ten. sjoelschijven g~ien, fles
nen aan elkaar slalom lopen.
hengelen enz.
met een pingpongballetje overOndertussen begonnen de kaatgooien, kortom erg vermoeiend
sers en de volleyballers zodat
allemaal en heel leuk om te
het een 'drukte van belang was
zien.
op het sportveld.
. "
H
Het weer zat gelukkig m~"'Het
et zonnetje scheen zo nu en
dan . heerlijk zodat er ook vri]
leek de hele tijd dat het zou
veel publiek was. Bij de junioren
gaan regenen maar dat viel
hadden Marten Hylkema en
mee. Zo nu en _dan een paar
Sjoerd Bakker de snelste tijd
spatten konden met deren.
Zï ·
's Middags waren de Iinclepcrr- ·-. neer~ezet.
J gmge_n m~t een
tijen kaatsen en volleballèn.
cronjekoek naar huis, die nog
Vooral de kaatsers maakten er
wel gedeeld moest worden.
een zeer lange enerverende parDe senioren est~ette werd getij van. De volleyballers waren
wonnen d'??r Rem v.d. Werf en
fanatiek, maar ook daar werd de
Freddy Heijenqc. Het laatste onstrijd uiteindelijk beslist.
d!3rdeel_ van deze dag was ~~t
Uitslagen
kinderspelletjes:
eierqooien. Na ve~loop van tiid ,
groep 1 en 2: l. J~ Witteveen. 2.
vlog«:n er meer E:ie!en <l;c:in voCissy Galama, 3. Hilda Galama.
gels 1:11 de l~cht l!itemdehJk won
Groep 3 en 4: 1. Age Gietema, 2.
vooraitter Nico Hi~Ik!3ma samen
Yme Gietema, 3. Paulus Wittemet Lucky Jelle Zi1sbng. HeJ beveen. Groep S. 6, 7: 1. Klaas Hay- .gon daarna wat te regenen, dus
tema, 2. Bert Jan Ouderkerken. 3.
werd deze mooie dag afgesloten.
Marten Hylkema.
Omdat het Waltahtis nog niet
Uitslagen volleyballen: 1. Mike
helemaal klaar is, was er een
Falkena. Jan Blaaksma. Karin
aangepast programma. Geen toHarkema,
Dorien
Brinksma,
neel of cabal'et. maar gewoon
Nelly T. Haarsma, Johan Velting.
gezellig bijpraten in de boven2e Plaats: Betty Jellema, Joke de
zaal. onder het genot van een
Jong, Clara de Boer, Rein van
hapje en drankje .

.e.

Snypsnaren

1

1

*Gosse H. betelle sa'n f.100,-- foar in ljipaai.
Wat
... kostet in aaisikerskaart eins?
Fest foardeliger.

.

*Pier Z. is in sleatsjesiler. Hy skriuwt no foa~
Het Bolswards Nieuwsblad.
*Neily Walsma har t.v. die it net op net 1 en 2.
Dat soe ien fan 'e bern wol op syn kerfstok ha!
T.V. ut en earst bpbiechte! Gjin skuldbekenner.
Uteinliks binne alle programma's opnij ynsteld.
Letter die bliken dat it in stoari~g fan bûten of wie.
*Wat sjocht Hille S. der fris ut!
Dat moat it gefolch wêze fan syn opfrisferlof.
*Ella siet tidens de les opsluten yn 'e w.c.
De timmerman moast der oan te pas komme.
In leske Ella: Doar tenei net wer op't slot!
*Rintsje B. (Mollefanger) siet raar yn 'e pine.
Der wie in libbene mol efter de beklaaii'ng fan 'e
auto telane kommen. Wat docht in mollefanger no mei
in libbene mol?
Freegje him dat sels mar!
*Akke Nota: husfrou, baan, kursus yn S~ol, 11 stêdetochtfytse •••••••• hoe komme je noch oan trenen ta?
No gewoan: hus oan kant, op 'e fyts oer Blauhûs
(efkes wuive by It Teatskehûs) nei de Lemmer,
mei it iepenbier ferfier nei Swol en allyk wer werom.
In kwestje fan organisearjen dus •

.

*Öf de fioeltsjebakken hingje skeef of it stek stiet
net wetterpas by Klaas oan 'e Waltawei.
*Der waard in doaze oanbean oo 'e rommP.lmPr~ m
dêrop
BREEKBAAR. Hoeden waard de doaze utpakt.
Ferveblikken mei noch in lyts stealtsje deryn.
Dan brekt je de klomp. Dochs brekber dus!

0;

~Jan-Germ Hofstra is in Hofje-fan. Dat is ransels net
frjemd mei sa'n ·erternamme.
Hy ferlit dat etablisement meastentiids nèt foar
slutingstiid. Tsjin dy tiid kinne je lykwols net sa
goed mear sjen wat dyk en wat sleat is .••.•

* Lytse Harmen Postma woe graach de kninen fan in
ferneamd knineboerinne op de Waltawei sjen.
Wylst mem en de frou meiinoar prate, stapt Harmen
op de fiver ta en rekket deryn. Lokkich hie mem
him gauwer op it droege. Dat wie eefkes skrikke!
Siet der miskien in wetterknyn yn de fiver?
*De Van Bijken (eartiids brêgewipper op Ymswalde)
halde fan fytsen. Se makken in tour op 'e tandem.
Geartsje fielde har lykwols net sa lekker yn 't
tûnts~e doe 't se yn 'e buert fan Ymswalde kamen.
Mar wacht ..... har ald buorlju Sybren en Tine .....
se koe freegje oft se dêr ek op bêd koe .....
Tine sil har wol danich ferpopke ha, want se is
3 dagen bleaua.
*13 maaie

Marten en Hinke 25 jier troud.

9 maaie
Jelle pyn yn't liif
10 maaie
Goaitzen pyn yn't ·liif
11 maaie
Marten py~ yn't liif
It soe wol in goarre wêze!
Neffens
klearebare spanningen.

us

*Kopy en snypsnaren fóár
moandei 26 augustus.
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